
COMUNICACIÓ DE LA CESSIÓ DE DRETS 
DE LA TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT D’ACTIVITAT 

DADES DE LA PERSONA INTERESSADA (NOU TITULAR) 
Nom * 
Primer cognom * NIF/NIE * 
Segon cognom Telèfon 

DADES DE LA PERSONA REPRESSENTANT (si escau, aportar documento acreditatiu de la representació) 
Nombre 
Primer cognom NIF/NIE 
Segon cognom Telèfon 
 APORTA ACREDITACIÓ  APORTADA PRÈVIAMENT:  DATA REGISTRE 

DADES A EFECTES DE NOTIFICACIÓ *  Electrònica  Paper

C/Av./Plaça Província 
Municipi C.P. 
Correu @ 
En prestar el seu consentiment perquè l'Ajuntament de Gandia realitze notificació telemàtica, haurà de comparéixer electrònicament en la seu: 
gandia.sedelectronica.es, mitjançant qualsevol mitjà de signatura electrònica. 

DADES DE LA PERSONA QUE TRANSMET (ANTERIOR TITULAR) 
Nom 
Primer cognom * NIF/NIE * 
Segon cognom Telèfon 

DADES DE L’ACTIVITAT TRANSMESA * 
Número d’expedient o registre d’entrada 
Nom comercial nou 
Direcció 
Referència cadastral Aforament 
Descripció de l’activitat 

EXPOSA: 
Que aporta l'autorització de la cessió dels drets de l'expedient d'activitat de l'anterior titular. 

DECLARACIÓ 
Com a nou titular de l'activitat esmentada DECLARE SOTA LA MEUA RESPONSABILITAT: 
- Que complisc amb els requisits ambientals, tècnics i administratius establits en la normativa vigent, que 
posseïsc la documentació que així ho acredita i que em compromet a mantindre el seu compliment durant 
el període de temps que dur l'exercici de l'activitat. 
- Que l'activitat no crearà situacions de perill per a la seguretat i integritat física de les persones i el medi 
ambient, ni suposarà una pertorbació rellevant de la convivència que afecte de manera greu, immediata i 
directa a la tranquil·litat, o a l'exercici de drets legítims altres persones o al normal desenvolupament de 
les activitats. 
- Que em compromet a comunicar qualsevol modificació de l'activitat que afecte les condicions descrites 
en la present declaració responsable. 
- Que soc coneixedor i ACCEPTE EXPRESSAMENT que la inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter 
essencial, en qualsevol dada, manifestació o document declarada determinarà la IMPOSSIBILITAT DE 
CONTINUAR AMB L'EXERCICI de l'activitat afectada, des que l'Ajuntament tinga constància dels fets, sense 
perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que van correspondre. 
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CONSENTIMENTS I PROTECCIÓ DE DADES 
 HE SIGUT INFORMAT/DA que l’Ajuntament de Gandia tractarà i guardarà les dades aportades en la instància i en la

documentació que l’acompanya, per a la realització d’actuacions administratives. 
Informació bàsica Protecció de Dades 
Responsable Ajuntament de Gandia 
Finalitat Tramitar cessions de drets d'expedients d'activitat. 
Legitimació Compliment d’una missió realitzada en interés públic o en l’exercici de poders públics atorgats a aquesta Entitat. 
Destinataris Se cediran dades, si escau, a altres administracions públiques. No hi ha previsió de transferència a tercers països. 
Drets Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, tal com s’explica en la informació addicional. 
Informació addicional Protecció de Dades 
Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en l’adreça següent:  

www.gandia.es/aytg/Web_php/?contenido=subapartados_woden&id_boto=513 

Delegada de Protecció de Dades    protecciodedades@gandia.org 96 295 98 00 

LLOC I DATA AUTORITZACIÓ per a presentar el tràmit 
IMPRESCINDIBLE aportar còpia del DNI de a persona interessada, en el cas 
d'autoritzar a presentar el tràmit. 

FIRMA de la persona interessada: La persona interessada autoritza: 
Nom i cognoms: 

NIF: 

FIRMA de la persona autoritzada: 

MODEL: G00044 CODI SIA: 2278278 ACTUALITZACIÓ: 13/10/2020 DEPARTAMENT: ACTIVITATS * 

DOCUMENTACIÓ A APORTAR TRÀMIT G00044 
OBLIGATÒRIAMENT 
 Dades identificatives del nou titular 

Presentació presencial:   
• Persones físiques que actuen en nom propi: Bastarà que s'identifique en l'Oficina de Registre, exhibint l'original
del seu document d'identitat (DNI, NIE) 
• Representants de persones físiques: la persona representant haurà d'identificar-se en l'oficina de Registre,
exhibint l'original del seu document d'identitat i haurà d'aportar fotocòpia del document d'identitat de la persona 
interessada i autorització que acredite la representació (inclosa en la pròpia instància o Model GA0001). 

Presentació electrònica: 
• Persones físiques que actuen en nom propi: No serà necessari que aporten fotocòpia document d'identitat.
• Representants de persones físiques: Haurà d'aportar fotocòpia del document d'identitat de la persona
interessada i document que acredite la representació (Model GA0011). 
• Persones jurídiques que s'identifiquen mitjançant certificat de representant de persona jurídica: No serà
necessari que aporten escriptura de constitució i poder de representació. 
• Representants de persones jurídiques que s'identifiquen mitjançant certificat personal: Haurà d'aportar CIF de 
l'empresa, escriptura de constitució i poder de representació. 

 Document de conformitat en la cessió de drets (Model  GD0005), signat per transmissor i adquirent. 
L'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, LPAC, defineix els subjectes obligats a relacionar-se amb 
l'administració pública de manera electrònica per a qualsevol tràmit d'un procediment. 
Recordeu que l'atenció presencial en les dependències municipals requereix CITA PRÈVIA. 
En la tramitació electrònica no haurà de presentar el formulari PDF G00044, bastarà amb emplenar el formulari 
electrònic. 
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